GROEP 1


NODIG OP SCHOOL
Gymschoenen met klittenband, elastiek of rits.



NIET MEENEMEN NAAR SCHOOL
Speelgoed van thuis, laten we ook thuis.



LUIZEN
Het is belangrijk uw kind elke week te controleren. Als
uw kind hoofdluis heeft, meld dit dan op school.











Ziekte afmelden voor 8.30 uur
Samen boekje lezen
Kind over verhaal laten vertellen of tekenen
Samen naar de bibliotheek gaan
Oefenen om je naam te kunnen schrijven
Samen liedjes zingen
Boeken bestellen via school (boektoppers)
Tijdschriften bestellen via school
(bv.Bobo of Doremi)

Lezen




Samen boekje lezen en de plaatjes bekijken.
Luisteren naar verhalen op CD-Roms ( deze zijn te leen bij
de bibliotheek en te koop bij o.a. Blokker, het Kruidvat,
Wibra en Zeeman)

Rekenen





Tellen tot 15
Oefenen met terugtellen(van 10 naar 0))
Kleuren benoemen: rood, oranje, geel, blauw, groen,
paars, roze, zwart, wit ,bruin, donker …en licht….
Begrippen: voor, achter, onder, boven, in, op,
naast, tussen, hoog, laag, vol, leeg, groot, klein,
dik, dun, lang, kort, meer, minder, meeste, minste ,veel,
weinig
Vormen: vierkant, cirkel, driehoek, rechthoek
Cijfersymbolen t/m 10

Algemeen

Taal






Huiswerk







Klapper met woordjes
gr. 1 kleuren en woordjes leren
gr. 2: kleuren, woordjes leren
Verhalen: ouders lezen voor, kinderen
vertellen erover
Informatieblad over de klas en school, ouders kunnen de
school informeren over thuis.
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GROEP 1
Persoonlijke
verzorging








Gezond gedrag







Ontspanning










Sport





Tandenpoetsen: 2x per dag
Nagels knippen:1x per week
Dagelijks douchen en schoon ondergoed
Dit moet uw kind zelf doen:
Schoenen aantrekken, veters strikken, gesp
dicht maken, naar de wc (zelf afvegen, doortrekken,
handen wassen), zelf kunnen eten en drinken, jas
aantrekken en rits dicht maken. Als uw kind op school in
de broek plast en het krijgt schone kleren aan , dan
willen wij deze kleren, graag zo snel mogelijk, weer
gewassen terug op school!!
Onderbroeken voor kinderen van 4+5 jaar zijn zeer
welkom.
Ontbijt!!: Het is belangrijk dat u uw kind laat ontbijten
voordat het kind naar school gaat.
Drinken: gebruik bekers, plastic flesjes die opnieuw
kunnen worden gevuld. Geen priklimonade! Geen
drinkpakjes!
Wel ranja, sap, chocolademelk of melk.
Snoep: Geef uw kind geen snoep mee. Geef uw kind
gesneden fruit, een danoontje of soepstengels mee.
Lotto / domino / memory en puzzels(goed verkrijgbaar
bij Wibra, Zeeman en Kruidvat)
Knutsel- en tekenspullen (stiften, verf, klei)
Dobbelsteenspelletjes
Kleurpotloden, verf, schaar, plaksel, klei. tekenblok
Blokken, Lego, Duplo
Poppen (huis)/ kinderservies en -fornuisje
Met zand en water spelen
Buitenspeelgoed: fiets, stoepkrijt, springtouw
Voor de gymles heeft uw kind gymschoenen met
elastiek, klittenband of een rits nodig . Zonder veters!
Deze worden mee teruggegeven naar huis! Dit soort
schoenen kost teveel lestijd.
Zwemles /Turnen / Gymnastiek
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Bedtijd

TV kijken




19.00 uur
Het is heel prettig en ook goed wanneer u uw kind voor
het slapen gaan even voorleest of laat luisteren naar een
verhaaltje op cd of een cassettebandje.




Sesamstraat (elke dag om 17:20u op Ned. 1)
Tweenies , Teletubbies, Samson en Gert. Kabouter Plop,
Koekeloere
Kijk ook op het Belgische KETNET en Nickelodeon junior!
Diego,Dora….



Computer



CD-roms via school:
Bas gaat digitaal – woordenschat en taal activiteiten.
Bas telt mee - rekenen



CD-roms te koop bij Blokker, V&D, kruidvat (EduromCD-roms)
Woordenrijk
Vormen en letters
Klanken en rijmen
Luistervaardigheid
Tellen en getallen



Kijk ook op de website van de school:
www.elhabib.nl



Geschikte sites op het internet:
www.schooltv.nl
www.leerspelletjes.nl
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